NEKATERE RASTLINE SE SAME VARUJEJO SUŠE
V naravi je vse urejeno tako, kot mora biti. Tudi rastline na naravnih rastiščih so prilagojene danim
okolnostim, da pač lahko preživijo. Nekatere torej prenašajo stoječo vodo in rastejo v močvirjih,
druge pač rastejo na sušnih tleh, kjer je vode zelo malo. Rastline se v naravi same po sebi naselijo
tam, kjer jim najbolj ustreza.
Ker v vrtove vnašamo rastline iz
najrazličnejših naravnih okolij, imajo vrtne
rastline zelo različne lastnosti in za uspešno
gojenje jih moramo poznati in upoštevati,
sicer bo naše delo neuspešno in vrtnarjenje
nam ne bo v veselje pač pa bo pomenilo eno
samo razočaranje. Čas poletne vročine in
suše pomeni za marsikaterega nedeljskega
vrtičkarja čas streznitve. Nepremišljeno
posajene rastline umirajo. Ali pa stalno
zalivamo, da bi jih rešili smrti. Kdor pa je
pred odločitvijo, kaj bo posadil in kam,
premislil tudi, koliko vode posamezne
rastline potrebujejo in koliko jim je je
pripravljen nuditi, se lahko tudi poleti
Volnata prevleka na listih čišljaka ali volnatca (Stachis
posveča drobnim vrtnim opravilom le, kadar lantana) preprečuje izhlapevanje vode, zato ta rastlina
ne potrebuje zalivanja. Dovolj je občasen dež, čeprav
mu je to v veselje, ne pa zato, ker bi moral
raste
na polnem soncu in v plitkih tleh.
rastlinam stalno streči. Kdor ima sušna tla,
lego izpostavljeno soncu, na razpolago pa malo ali nič vode, ta mora pač saditi rastline, ki same
poskrbijo zase. Takšnih rastlin tudi med trajnicami ne manjka. Spomnimo se samo na vse
najrazličnejše visoke in nizke sedume, homulice in hermelike torej, pa veliko število sort netreskov,
pa timijane, ježice (Acaena), smiljke (Cerastium), bradate perunike (Iris barbata), paroničijo
(Paronychia capela), haljico (Petrorhagia saxifraga), volnatce (Stachys bizantina in lantana) in še kaj
bi se našlo. Te rastline se same varujejo pred nepotrebnim izhlapevanjem vode na različne načine.
Nekatere imajo čisto drobcene lističe, druge imajo v listih shrambo za vodo tako, da oblikujejo
debele mesnate liste, nekatere so si liste prevlekle s svetlečo, usnju podobno povrhnjico. Posebno pa
so pri hrambi vode uspešne tiste, ki so si liste oblekle s kosmato sivo prevleko.
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